
                            

FIŞA DISCIPLINEI 
(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Faculatatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 83 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 43 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria generală a dreptului 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

     

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului conf. univ. dr. Varga Attila 

2.4. Titularul(ii) activităților 

de 

                              

seminar conf. univ. dr. Varga Attila 

  laborator  

  proiect  

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. 

Semestrul 

1 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0101 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 
                               



c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  10 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfășurare a cursului Videoproiector, tablă 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiect

ului/practicii 

Videoproiector, tablă 

 

6. Competențele specifice acumulate 

Com

pete

nţe 

prof

esion

ale 

– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă 

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

Com

pete

nţe 

tran

svers

ale 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice 

– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea cunoştiinţelor din domeniul teoriei generale a dreptului. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 Înţelegerea diferitelor teorii politice şi de drept.  

 Dezvoltarea capacităţii de prezentare, de explicare a acestor teorii. 

Familiarizarea cu noţiunile fundamentale de drept. 

 Aplicarea teoriilor şi a noţiunilor în contexte juridice concrete 

 

 

 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Teoria ştiinţei. Noţiunea ştiinţei. Trăsăturile gândirii 

cotidiene. Trăsăturile gândirii ştiinţifice. Structura 

ştiinţei. Obiectul şi trăsăturile specifice ştiinţelor 

sociale.  

2. Locul şi rolul teoriei generale a dreptului în ştiinţa 

juridică. Filozofia dreptului şi ştiinţa dreptului. 

Sistemul dreptului. Obiectul şi definiţia teoriei 

generale a dreptului. Motodele de cercetare a teoriei 

generale a dreptului. 

3. Teoria statului. Noţiunea, originea, formarea, 

dezvoltare statului. Teoriile privind originea statului. 

Formarea şi dezvoltarea statului. Noţiunea şi definiţia 

statului. Trăsăturile statului. 

4. Raportul dintre stat şi putere. Teorii privind puterea 

politică. Elementele constitutive ale statului. Funcţiile 

statului. 

5. Forma de stat. Noţiunea formei de stat. Forma de 

guvernământ. Structura de stat. Regim poltic. 

6. Noţiunea dreptului. Noţiunea şi definiţia dreptului. 

Trăsăturile dreptului. Funcţiile dreptului. Principiile 

dreptului. 

7. Norma juridică. Norma juridică şi celelalte norme 

sociale. Raportul şi caracteristicile dintre diferitele 

categorii de norme. 

8. Izvoarele dreptului. Noţiunea de izvor de drept. 

Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului. 

Modurile de formare a dreptului. Definiţia izvorului 

de drept. Sistemul izvoarelor de drept. 

9. Sistemul izvoarelor de drept din România. Sistemul 

ierarhizat al izvoarelor de drept. Izvoarele dreptului 

comunitar. Dreptul judecătoresc. Dreptul contractual. 

Cutuma, obiceiul juridic. Doctrina juridică. 

10. Tehnica producerii izvoarelor formale ale 

dreptului, a actelor normative. Tehnica legislativă. 

Noţiunea tehnicii legislative. Principiile legiferării. 

Procesul legislativ. Structura şi elementele actului 

normativ. 

11 Sistemul de drept. Noţiunea şi structura sistemului 

de drept. Ramurile dreptului, instituţiile juridice şi 

principiile de drept. Trăsăturile sistemului de drept. 

12. Realizarea dreptului. Noţiunea realizării dreptului. 

Momentele realizării dreptului. Respectarea dreptului. 

 Curs clasic 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 



Nerespectarea, încălcarea dreptului. Aplicarea 

dreptului. 

13. Raportul juridic. Noţiunea raportului juridic. 

Definiţia raportului juridic. Caracteristicile şi formele 

raportului juridic. Condiţiile de realizare a raportului 

juridic. Elementele raportului juridic. Subiectele, 

obiectul şi conţinutul raportului juridic. 

14. Răspunderea juridică. Noţiunea răspunderii 

juridice. Definirea răspunderii juridice. Formele 

principiile şi condiţiile răspunderii juridice. 
 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Bibliografie: 
BOBOŞ, Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999 

BARAC, Lidia, Repere de interpretare ún drept, Universul Juridic, Bucuresti, 2014 

COING, Helmut, A jogfilozófia alapjai, Osiris Kiadó, Budapest, 1996 

CRAIOVAN, Ion, Tratat de teoria generală a dreptului, Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

CRISTEA, Simona, Teoria generală a dreptului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015 

HART, H.L.A., A jog fogalma, Osiris Kiadó Budapest, 1995 

KELSEN, Hans, Tiszta jogtan, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001 

POPA, Nicolae, EREMIA, Mihail Constantin, CRISTEA, Simona, Teoria generală a dreptului, Editura All 

Beck, Bucureşti, 2005 

SZABÓ Miklós, Bevezetés a jog- és államtudományokba, Prudentia Juris 2. Miskolc, 2001 

SZABÓ Miklós, Jogi alapfogalmak, Prudentia Iuris, 18. Miskolc, 2012 

SZILÁGYI, Péter, Jogi alaptan, Osiris Kiadó, Budapest, 2000 

RAWLS, John, Az igazságosság elmélete, Osiris Kiadó, Budapest, 1997 

TAKÁCS Péter, Államelmélet, Miskolc, 1997 

VARGA Attila, Általános jogelmélet, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011 

VARGA Csaba. A jog mint folyamat, Osiris Kiadó, Budapest, 1999 

VIDA, Ioan, VIDA Ioana Cristina , Teoria generală a dreptului, Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

POPESCU, Sofia. HRESTIC Radu Stancu. ȘERBAN Alexandrina, VIZITEU, Mădălina. Teoria general a 

dreptului, Curs universsitar, Pro Universitaria, București, 2016 

VISEGRÁDY Antal, A jog- és állambölcselet alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1.Întroducerea în unele aspecte privind teoria ştiinţei. 

Structura, caracterele ştiinţei. Simularea caracterelor 

gândirii cotidiene respectiv a gandirii ştiinţifice. 

2. Discuţii legate de obiectul dreptului. Locul teoriei 

generale a dreptului în ştiinţa dreptului. Analiza şi 

exemplificarea metodelor de cercetare. 

3. Explicarea unor teorii referitoare la apariţia şi 

existenţa statului. Examinarea trăsăturilor statului. 

4. Examinarea raportului dintre stat şi putere respectiv 

a funcţiilor statului. 

5.Analiza formei de guvernământ, a structurii de stat 

Discuții, spețe 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 



şi a regimului politic. 

6.Explicarea noţiunii dreptului, a trăsăturilor a 

funcţiilor a structurii. Analiza structurii normei 

juridice. 

7. Examinarea concretă a izvoarelor formale ale 

dreptului. 

8. Studierea tehnicii de elaborare a izvoarelor formale 

ale dreptului. Tehnica legislativă. 

9. Analiza noţiunii de realizare a dreptului, a 

momentelor de realizare a dreptului, a 

comportamentului de respectare, precum şi a 

comportamentului de încălcare a dreptului. 

10. Examinarea raportului juridic, a trăsăturilor, a 

formelor, a condiţiilor și a elementelor raportului 

juridic. 

11. Analiza noţiunii, a formelor, a condiţiilor, a 

principiilor răspunderii juridice. 
 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Bibliografie 

N.Popa, M-C Eremia, D. Dragnea, Teoria generală a dreptului, sinteze pentru seminar, Editura All Beck, 

Bucureşti, 2005 

Frivaldszky János, A jogfilozófia alapvetőkérdései és elemei, Szent István Társulat, Az Apostoli 

Szentszék, Könyvkiadója, Budapest, 2011 

Frivaldszky János, A jogi gondolkodás mérföldkövei, Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója Budapest, 2012 

Szophoklész, Antigoné, In. Görög drámák, Európa diákkönyvtár, Budapest, 2010 

Heinrich von Kleist, Kolhaas Mihály, Európa diákkönyvtár, Budapest, 2003 

Gogol, A revizor, Európa diákkönyvtár, Budapest, 2001  

Arthur Miller, Közjáték Vichyben, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008 

Platón, Az állam, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 participarea studenților la conferințe studențești seminarii  

 completarea activităților teoretice cu cele practice  

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 

Prezența la seminarii 70%, test de evaluare a cunoștințelor în cadrul ultimului seminar la sfârșitul 

semestrului. 

 



 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Temeinicia 

cunoştiinţelor 

Prezenţa şi activitatea la 

curs 

Gradul de înţelegere şi 

modul de explicare a 

cunoştiinţelor 
 

Examen oral/ prezenţa 

la curs la seminarii 

90% temeinicia 

cunoştiinţelor 

10% prezenţa la 

curs şi seminarii 

     

10.5. 

 

Seminar Prezenţa şi 

activitatea, iniţiativa 

la seminar. Gradul de 

inţelegere şi 

interpretare a unor 

texte legale, 

normative sau 

literare 

  

10.6. Standard minim de performanță Cunoaşterea materiei; 

Gradul şi nivelul de înţelegere a diferitelor teorii; 

Abilitatea de interpretare a textelor de specialitate; 

Modul de prezentare, capacitatea de explicare, de argumentare. Min. nota 5. 

 

 
Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. Attila Varga                                          Dr. Attila Varga   

               

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

       


